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BAB I
PENDAHULUAN

Pada saat bangsa Indonesia menghadapi permasalahan komplek yang
disebabkan oleh berbagai krisis yang melanda, maka tantangan dalam
menghadapi era globalisasi yang bercirikan keterbukaan dan persaingan bebas
kian mendesak. Mau tidak mau bangsa Indonesia harus berupaya keras untuk
meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusianya dalam
percaturan internasional. Dalam jangka waktu yang relatif mendesak
Indonesia harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang
profesional, tangguh, dan siap pakai. Untuk mewujudkan kondisi tersebut,
sumber daya manusia Indonesia perlu memiliki bekal kemampuan intelektual
dan daya pikir serta daya inovasi yang tinggi, juga memiliki pengetahuan, dan
kebiasaan menerapkan sikap moral yang baik. Cara-cara berpikir baru,
terobosan-terobosan baru harus diperkenalkan dan diciptakan untuk mengatasi
permasalahan pendidikan pada masa sekarang serta masa yang akan datang.
Untuk mendukung itu, maka kualitas pendidikan nasional perlu segera
ditingkatkan, sehingga tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan dapat
tercapai. Dengan kata lain, reformasi pendidikan dengan berbagai segmensegmennya merupakan suatu kebutuhan dan juga suatu imperative action
(Zamroni, 2001: 158).
Masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia setelah Proklamasi
Kemerdekaan, adalah masalah pembangunan dan pembinaan bangsa (nation
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and character building). Sebagai masyarakat majemuk, bangsa Indonesia
harus menghadapi realitas sosial menyangkut keberagaman suku bangsa, ras,
bahasa, agama, adat-istiadat, lapisan sosial, kesenjangan ekonomi, dan
masalah-masalah sosial lain yang sangat kompleks. Dalam upaya membentuk
dan menjaga keberagaman dalam keserasian itu diperlukan berbagai upaya
yang dapat membina sikap-sikap positif yang saling menghormati,
menghargai, mengakui eksistensi, dan kerja sama di antara berbagai
keanekaragaman tersebut.
Pembelajaran sejarah, terutama pembelajaran sejarah nasional, adalah
salah satu di antara sejumlah pembelajaran, mulai dari SD (Sekolah Dasar)
sampai dengan SMA (Sekolah Menengah Atas), yang mengandung tugas
menanamkan

semangat

berbangsa

dan

bertanah

air.

Tugas

pokok

pembelajaran sejarah adalah dalam rangka character building peserta didik.
Pembelajaran sejarah akan membangkitkan kesadaran empati (emphatic
awareness) di kalangan peserta didik, yakni sikap simpati dan toleransi
terhadap orang lain yang disertai dengan kemampuan mental dan sosial untuk
mengembangkan imajinasi dan sikap kreatif, inovatif, serta partisipatif.
Kemampuan untuk mengidentifikasikan diri secara empatik dengan
orang lain itu merupakan kecakapan sosial yang merupakan kemampuan
membentuk kebersamaan dan keterikatan atau solidaritas. Sedangkan toleransi
akan mendidik siswa untuk memahami nilai-nilai yang tidak dianutnya
meskipun bukan berarti tanpa pengetahuan atau kritik. Kompetensi sosial
menilai dengan kritis dengan mengakui validitas perbedaan adalah salah satu
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modal untuk menerima ketidaksamaan dalam kemajemukan. Toleransi juga
dapat mendidik siswa untuk menanamkan sikap demokratik, berjiwa besar,
dalam menghargai dan menghormati pendapat dan pikiran orang lain, disertai
landasan tanggung jawab dan komitmen masyarakat bangsa untuk
mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tertuang pada Pembukaan UUD
1945.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, dijelaskan bahwa
pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dengan
demikian, pendidikan nasional memiliki tujuan yang sangat luas tidak saja
terkait dengan kecakapan akademik, melainkan pula kecakapan-kecakapan
lain seperti religius, kepribadian, dan sosial. Dalam konsepsi pembelajaran
sejarah, tujuan-tujuan itu lebih terwujud secara spesifik seperti kesadaran
sejarah, nasionalisme, patriotisme, wawasan humaniora, di samping
kecakapan akademik, yang sampai sekarang belum disosialisasikan secara
intensif sehingga substansi utama dari kurikulum tersebut kurang mencapai
sasaran. Untuk mewujudkan itu semua adalah mutlak diperlukan usaha
peningkatan kualitas pendidikan nasional secara terus-menerus.

4

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang
dilaksanakan

secara

dinamis

dan

berkesinambungan

dalam

rangka

meningkatkan kualitas pendidikan serta berbagai faktor yang berkaitan
dengannya, dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan
efisien. Program peningkatan kualitas pendidikan adalah tercapainya tujuan
pendidikan nasional secara substantif, yang diwujudkan dalam kompetensi
yang utuh pada diri peserta didik, meliputi kompetensi akademik atau modal
intelektual, kompetensi sosial atau modal sosial dan kompetensi moral atau
modal moral (Zamroni, 2005: 1). Ketiga modal dasar ini merupakan kekuatan
yang diperlukan oleh setiap bangsa agar mampu bersaing dalam era global.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah
telah melakukan berbagai upaya seperti halnya pengembangan dan
penyempurnaan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, perbaikan
sistem evaluasi, pengadaan buku dan alat-alat pelajaran, perbaikan sarana
prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan mutu
pimpinan sekolah (Depdiknas, 2001: 3). Namun demikian, upaya tersebut
belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kualitas pendidikan
dipengaruhi beberapa faktor, seperti: guru, siswa, pengelola sekolah (Kepala
Sekolah, karyawan dan Dewan/Komite Sekolah), lingkungan (orangtua,
masyarakat, sekolah), kualitas pembelajaran, dan kurikulum (Edy Suhartoyo.
2005: 2). Hal serupa juga disampaikan oleh Djemari Mardapi (2003 a: 8)
bahwa usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui
peningkatan

kualitas

pembelajaran

dan

kualitas

sistem

penilaian.
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Meningkatnya kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di berbagai jenjang
pendidikan

akan

mampu

meningkatkan

kualitas

pendidikan.

Usaha

peningkatan kualitas pendidikan akan berlangsung dengan baik manakala
didukung oleh kompetensi dan kemauan para pengelola pendidikan untuk
melakukan perbaikan secara terus-menerus menuju ke arah yang lebih baik.
Dengan demikian, inovasi pendidikan secara berkesinambungan dalam
program pendidikan termasuk program pembelajaran sejarah merupakan
tuntutan yang harus segera dilaksanakan.
Sistem pembelajaran sebagai bagian integral dari sistem kegiatan
pendidikan, merupakan fenomena yang harus diperbaiki dan dikembangkan
oleh pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan. Hal ini menyangkut banyak
hal seperti kurikulum, metode, media pembelajaran, materi pembelajaran,
kualitas pendidik, evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya sehingga
tercipta sistem pembelajaran yang baik dan berorientasi ke masa depan.
Dengan

demikian

perlu

dikembangkan

prinsip-prinsip

belajar

yang

berorientasi pada masa depan, dan menjadikan peserta didik tidak hanya
sebagai objek belajar tetapi juga subjek dalam belajar. Pendidikan tidak lagi
berpusat pada lembaga atau pengajar yang hanya akan mencetak para lulusan
yang kurang berkualitas, melainkan harus berpusat pada peserta didik sebagai
pusat belajar dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersikap
kreatif dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi intelektual yang
dimilikinya.
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Sistem pembelajaran yang baik seharusnya dapat membantu peserta
didik mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Meskipun proses belajar mengajar
tidak dapat sepenuhnya berpusat pada peserta didik seperti pada pendidikan
terbuka, tetapi yang perlu dicermati adalah bahwa pada hakekatnya peserta
didiklah yang harus belajar dan mengembangkan diri. Dengan demikian
proses belajar mengajar perlu berorientasi pada kebutuhan dan kemampuan
siswa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar harus
dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berguna bagi
peserta didik. Pengajar perlu memberikan bermacam-macam suasana belajar
yang memadai untuk materi yang disajikan, dan menyesuaikannya dengan
kemampuan serta karakteristik peserta didik sebagai subjek-didik.
Mengajar merupakan suatu aktivitas profesional yang memerlukan
keterampilan tingkat tinggi dan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan
pengambilan keputusan-keputusan (Winata Putera, 1992 : 86). Sekarang ini
pengajar lebih dituntut untuk berfungsi sebagai pengelola proses belajar
mengajar yang melaksanakan tugas yaitu dalam merencanakan, mengatur,
mengarahkan, dan mengevaluasi. Keberhasilan dalam belajar mengajar sangat
tergantung pada kemampuan pengajar dalam merencanakan, yang mencakup
antara lain menentukan tujuan belajar peserta didik, bagaimana caranya agar
peserta didik mencapai tujuan tersebut, sarana apa yang diperlukan, dan lain
sebagainya. Dalam hal mengatur, yang dilakukan pada waktu implementasi
apa yang telah direncanakan dan mencakup pengetahuan tentang bentuk dan
macam kegiatan yang harus dilaksanakan, bagaimana semua komponen dapat
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bekerjasama dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Pengajar
bertugas untuk mengarahkan, memberikan motivasi, dan memberikan inspirasi
kepada peserta didik untuk belajar. Memang benar tanpa pengarahan pun
masih dapat juga terjadi proses belajar, tetapi dengan adanya pengarahan yang
baik dari pengajar maka proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar.
Sedangkan dalam hal mengevaluasi, termasuk penilaian akhir, hal ini
dimaksudkan apakah perencanaan, pengaturan, dan pengarahannya dapat
berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki.
Dalam

proses

belajar

mengajar,

pengajar

perlu

mengadakan

keputusan-keputusan, misalnya metode apakah yang perlu dipakai untuk
mengajar mata pelajaran tertentu, alat dan media apakah yang diperlukan
untuk membantu peserta didik membuat suatu catatan, melakukan praktikum,
menyusun makalah diskusi, atau cukup hanya dengan mendengar ceramah
pengajar saja. Dalam proses belajar mengajar, pengajar selalu dihadapkan
pada bagaimana melakukannya, dan mengapa hal tersebut perlu dilakukan.
Begitu juga dalam hal evaluasi atau penilaian dihadapkan pada bagaimana
sistem penilaian yang digunakan, bagaimana kriterianya, dan bagaimana pula
kondisi peserta didik sebagai subjek belajar yang memerlukan nilai itu.
Selama ini, pembelajaran sejarah di sekolah kurang begitu diminati
oleh peserta didik. Pelajaran sejarah dianggap sebagai pelajaran yang
membosankan karena seolah-olah cenderung “hapalan”. Bahkan kebanyakan
siswa menganggap bahwa pelajaran sejarah tidak membawa manfaat karena
kajiannya adalah masa lampau. Tidak memiliki sumbangan yang berarti bagi
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dinamika dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pelajaran sejarah hanya
dianggap sebagai pelajaran pelengkap, apalagi mata pelajaran ini tidak di UN
kan.

Ditambah

lagi

dengan

kebijakan

pemerintah

yang

semakin

menyempitkan gerak langkah pembelajaran sejarah, yakni dengan semakin
kecilnya porsi jam pelajaran sejarah di sekolah. Tidak mengherankan jika
prestasi belajar sejarah siswa juga cenderung kurang memuaskan.
Sikap siswa yang cenderung apatis terhadap pelajaran sejarah tentu
diakibatkan oleh banyak faktor baik intern maupun ekstern. Faktor ekstern
misalnya terkait dengan penyajian materi pelajaran sejarah yang cenderung
rentetan fakta yang cenderung membosankan, metode pembelajaran yang
kurang sesuai dengan substansi materi pelajaran sejarah, kurangnya sarana
pembelajaran yang mendukung, di samping kinerja guru sejarah

yang

merupakan faktor utama cenderung belum memuaskan, dan hal itu berdampak
pula pada kurang kondusifnya proses pembelajaran sejarah. Sedangkan faktor
internal meliputi sikap siswa terhadap pelajaran cenderung kurang positif,
begitu juga dengan minat dan motivasi yang cenderung rendah.
Dalam rangka pengembangan pembelajaran sejarah agar lebih
bermakna dan terintegrasi dengan berbagai bidang keilmuan lainnya,
sekurang-kurangnya terdapat berbagai bidang yang seyogianya mendapat
perhatian. Pertama, materi pelajaran sejarah harus mampu mengembangkan
integritas dan jati diri siswa, sehingga terbentuk karakter peserta didik yang
memiliki sikap nasionalisme, kebersamaan dalam perbedaan, toleransi,
empati, dan sikap-sikap positif lain yang berharga baik bagi didiknya,
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masyarakatnya, maupun bangsanya.

Materi pelajaran sejarah memiliki

peranan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan
bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia yang sangat heterogen.
Oleh karena itu, pihak-pihak yang ikut bertangungjawab dalam pengembangan
materi pelajaran sejarah harus bersinergi satu sama lain baik antara ahli
sejarah, sejarawan, ahli pendidikan sejarah, LPTK (Lembaga Pendidikan
Tenaga Keguruan), Pusat Kurikulum, Pusat Perbukuan, dalam rangka
menghasilkan materi pelajaran sejarah

yang future oriented dalam

membangun sebuah peradaban yang luhur.
Kedua, untuk menjawab tantangan masa depan, sikap positif dan daya
inovatif diperlukan agar bangsa Indonesia bukan sekedar manjadi konsumen
IPTEK, konsumen budaya, maupun penerima nilai-nilai luar secara pasif,
melainkan memiliki keunggulan komparatif dalam hal penguasaan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi) atau IPTEK. Oleh karenanya, kreativitas perlu
dikembangkan melalui penciptaan iklim kelas yang kondusif di mana pengajar
mendorong vitalitas dan kreativitas peserta didik untuk mengembangkan diri.
Peserta didik perlu diberi kesempatan untuk belajar dengan daya
intelektualnya sendiri, melalui proses rangsangan-rangsangan baik yang
berupa pertanyaan-pertanyaan maupun penugasan, sehingga peserta didik
dapat melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang dan dapat menemukan
berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.
Ketiga, peserta didik akan dapat dikembangkan sikap positifnya
apabila proses belajar mengajar dilaksanakan secara terencana untuk
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meningkatkan dan membangkitkan upaya untuk kompetitif. Oleh karena itu,
proses belajar mengajar yang memberi peluang kepada peserta didik untuk
menyelesaikan tugas secara kompetitif perlu disosialisasikan, kemudian juga
perlu adanya penghargaan yang layak kepada mereka yang berprestasi. Hal ini
akan berdampak positif terhadap terbentuknya rasa percaya diri pada peserta
didik. Pada gilirannya, pengalaman ini selanjutnya dapat menjaga proses
pembentukan kemandirian. Dalam hal ini peserta didik juga perlu dilibatkan
dalam proses belajar mengajar yang memberikan pengalaman bagaimana
peserta didik bekerja sama dengan peserta didik yang lain seperti dalam hal
berdiskusi, membuat artikel kelompok, pengamatan, wawancara, dan
sebagainya untuk dikerjakan secara kelompok. Pengalaman belajar seperti ini
selanjutnya akan dapat membentuk sikap kooperatif dan ketahanan bersaing
dengan pengalaman nyata untuk dapat menghargai segala kelebihan dan
kelemahan masing-masing.
Keempat, dalam proses pengembangan motivasi belajarnya, peserta
didik perlu dipacu kemampuan berfikirnya secara logis dan sistematis. Dalam
proses belajar mengajar, pengajar harus memberi arahan yang jelas agar
peserta didik dapat memecahkan suatu persoalan secara logis dan ilmiah. Oleh
karena itu peserta didik perlu dilibatkan secara aktif dalam proses belajar
mengajar melalui pemberian tugas. Tugas tidak terlalu berat tetapi dapat
memacu daya berfikir peserta didik. Salah satu aspek yang penting adalah
bagaimana peserta didik dapat terlatih berpikir secara deduktif-induktif.
Artinya, dalam proses belajar mengajar peserta didik perlu diarahkan
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sedemikian rupa sehingga mereka dapat mempelajari materi pelajaran melalui
pengalaman. Dengan cara seperti ini mereka dapat secara langsung
dihadapkan pada suatu realita di lapangan. Seperti halnya peserta didik
disediakan

model pembelajaran yang bersifat khusus yang memberikan

pengalaman, berdiskusi, penelitian, dan lain sebagainya yang diarahkan untuk
menarik kesimpulan baik deduktif maupun induktif.
Kelima, peserta didik harus diberi pembelajaran yang berorientasi pada
tujuan melalui kinerja guru yang baik, dimana mereka dapat berperan aktif
dalam kegiatan belajar mengajar. Fenomena ini dalam hal-hal tertentu dapat
membentuk semangat loyalitas, toleransi, dan kemampuan adaptabilitas yang
tinggi. Dalam hal pendekatan ini perlu diselaraskan dengan kegiatan proses
belajar mengajar yang memberi peluang kepada mereka untuk berprakarsa
secara dinamis dan kreatif. Dengan demikian akan tercapai kualitas proses dan
hasil belajar yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas, dengan
melibatkan peserta didik secara maksimal melalui berbagai kegiatan yang
konstruktif, sehingga pengalaman tersebut dapat mengantar mereka dalam
suatu proses belajar yang kondusif dan kreatif.
Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan program pembelajaran
sejarah yang berorientasi pada masa depan, melibatkan peranan siswa secara
penuh, dan membangun sikap kritis dalam pembelajaran sejarah. Bagi
kalangan peserta didik, terlebih di tingkat SMA, maka sikap kritis dalam
pembelajaran sejarah adalah tujuan yang hendak dicapai sebagaimana
dijabarkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar kurikulum sejarah.
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Dengan demikian, kesan bahwa pembelajaran sejarah hanyalah sebagai
pelajaran hapalan, perlu segera dihilangkan. Pembelajaran sejarah kritis dan
substantif harus segera dilembagakan di sekolah-sekolah, dalam rangka
memacu daya intelektualitas siswa menyangkut peristiwa-peristiwa lampau
yang dibaca dalam kacamata kekinian. Pembelajaran kritis dan substantif
harus menyentuh wilayah intelektual siswa, dan mampu membangun
pemikiran interpretatif tentang peristiwa sejarah terutama menyangkut
peristiwa-peristiwa yang faktanya masih bersifat lunak. Di samping itu yang
lebih penting adalah, bagaimana pembelajaran sejarah dapat menumbuhkan
sikap nasionalisme, patriotisme, kesadaran sejarah, wawasan humaniora,
disamping yang secara unum tujuan pendidikan untuk meningkatkan
kecakapan akademik, sosial, religius, dan kepribadian.
Setiap kegiatan, baik pendidikan maupun non pendidikan, seharusnya
diikuti dengan kegiatan evaluasi. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk menilai
apakah suatu program terlaksana sesuai dengan perencanaan dan mencapai
hasil sesuai yang diharapan atau belum. Berdasarkan hasil evaluasi akan dapat
diketahui hal-hal yang telah dicapai, apakah suatu program dapat memenuhi
kriteria yang telah ditentukan. Setelah itu kemudian diambil keputusan apakah
program tersebut diteruskan, direvisi, dihentikan, atau dirumuskan kembali
sehingga dapat ditemukan tujuan, sasaran dan alternatif baru yang sama sekali
berbeda dengan format sebelumnya. Agar dapat menyusun program yang
lebih baik, maka hasil evaluasi program sebelumnya dapat dijadikan sebagai
acuan pokok.
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Ditinjau dari sasaran yang ingin dicapai, evaluasi bidang pendidikan
dapat dibagi menjadi dua, yakni evaluasi yang bersifat makro dan bersifat
mikro. Evaluasi makro sasarannya adalah program pendidikan yang
direncanakan dan tujuannya adalah untuk memperbaiki bidang pendidikan.
Sedangkan evaluasi mikro sering digunakan di level kelas. Di sini, sasaran
evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi
penanggungjawabnya adalah guru untuk sekolah atau dosen untuk perguruan
tinggi (Djemari Mardapi, 2000: 2). Guru memiliki tanggung jawab untuk
menyusun dan melaksanakan program pembelajaran, sedangkan sekolah
memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang
dilaksanakan guru, sehingga tujuan pembelajaran yang utama dapat tercapai.
Dalam pada itu, salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas
pendidikan adalah melalui program pembelajaran, dan evaluasi merupakan
salah satu faktor penting program pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas
pendidikan tersebut, pelaksanaan evaluasi harus menjadi bagian penting dan
dilaksanakan secara berkesinambungan. Di samping evaluasi berguna bagi
pimpimam sekolah sebagai upaya untuk memotret sistem pendidikan yang
menjadi tanggungjawabnya, evaluasi juga dapat menumbuhkan minat dan
motivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi, dan juga untuk mendorong guru
agar lebih meningkatkan kinerja dalam berkarya sebagai pendidik profesional.
Dengan demikian, evaluasi tidak hanya terfokus pada penilaian hasil belajar
semata, melainkan pula perlu didasarkan pada penilaian terhadap input
maupun proses pembelajaran itu sendiri. Dalam konsepsi ini, optimalisasi
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sistem evaluasi mempunyai dua makna, yakni sistem evaluasi yang
memberikan informasi yang optimal, dan manfaat yang dicapai dari evaluasi
tersebut (Djemari Mardapi, 2003 a: 12).

Manfaat utama dari pelaksanaan

evaluasi pendidikan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena
itu, dilaksanakannya evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran diharapkan
akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran berikutnya yang tentunya
akan meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya.

